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RELAÇÃO DE SITES PARA PESQUISA 

 

A Equipe “Detranzinho” selecionou alguns sites interessantes sobre Educação para o trânsito 

que poderão apoiá-los em futuras pesquisas e trabalhos para sala de aula. 

 

http://www.capital.ms.gov.br/planurb/downloads/ 

Site com o PLANO DIRETOR da cidade de Campo Grande/MS - Contém os princípios e as regras 

orientadoras das ações dos agentes que constroem e utilizam o espaço urbano. 

 

www.denatran.gov.br 

Site do Departamento Nacional de Trânsito - Aqui se encontram todas as portarias do 

Denatran, resoluções e deliberações do CONTRAN e o Código de Trânsito Brasileiro online. 

Além disso, são disponibilizados vídeos, campanhas, filmes, eventos de trânsito, estatísticas 

de acidentes entre outros serviços online. 

 

http://www.denatran.gov.br/images/Arquivos/Manual_para_integracao_dos_municipios.pdf 

Manual de orientações para Integração dos Municípios ao Sistema Nacional de Trânsito,  

desenvolvido pelo Departamento Nacional de Trânsito - Tem a finalidade de subsidiar  

gestores e técnicos dos municípios brasileiros a enfrentar os desafios da gestão do trânsito,  

incentivando e auxiliando para a maior autonomia das cidades, em consonância com a própria 

filosofia do Ministério das Cidades, na qual, hoje, o DENATRAN é parte integrante. 

 

http://www.denatran.gov.br/images/Arquivos/Gestao_Municipal_do_Transito_-_atualizado_-

_18.9.pdf 

Guia Básico para Gestão Municipal de Trânsito - Apresentado aos gestores do trânsito 

municipal, propicia informações fundamentais sobre os aspectos da boa gestão do trânsito 

local, servindo como orientação à importante tarefa de gerir, de forma eficiente e responsável, 

os órgãos ou entidades municipais de trânsito. 

 

http://www.cetran.ms.gov.br/ 

Site do Conselho Estadual de Trânsito - Possui o Código de Trânsito Brasileiro online e artigos, 

notícias e projetos sobre os temas relacionados ao trânsito. 

 

www.detran.ms.gov.br 

Site do Detran de Mato Grosso do Sul - Contém a Política de Educação e Ensino para o 

Trânsito de Mato Grosso do Sul, portarias do DETRAN, eventos e ações educativas, consultas 

de débitos, estatísticas de acidentes e serviços diversos referentes à educação de trânsito. 
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http://www.perkons.com.br/pt/estudos-e-pesquisas/4/educacao 

Site que aborda diversos aspectos referentes ao trânsito -  Assuntos como a sinalização de 

trânsito, o meio ambiente, a fiscalização de trânsito, os cuidados com o veículo, as obras 

literárias e os integrantes do trânsito: pedestres, motoristas, ciclistas, passageiros, 

motociclistas entre outros. 

 

http://www.rota83.com/gibi-turma-da-monica-educacao-no-transito-nao-tem-idade.html 

História em quadrinhos da Turma da Mônica - Contém 16 páginas sobre educação para o 

trânsito. 

 

http://www.transitoideal.com/ 

Um bom site para estudos e pesquisas - Apresenta um conteúdo bem diversificado separado 

em quatro grandes temas, abordando o condutor, o pedestre, o passageiro e o educador. Em 

cada categoria é possível acessar textos, vídeos, artigos e etc.   

 

http://www.criancasegura.org.br/ 

Guia prático para orientar os educadores a implementar o Programa CRIANÇA SEGURA 

Pedestre - A Ong Criança Segura desenvolveu um guia que aborda a criança como pedestre, 

trazendo um plano de ação para o desenvolvimento do programa, uma análise de dados de 

atropelamentos e dos aspectos relacionados à avaliação, educação e legislação de trânsito, 

além de oferecer cursos EAD referente à segurança no trânsito. 

 

http://educacaotransitoportalprofessor.wordpress.com/ 

Portal do professor – Esse site possui um conteúdo bem diversificado e sugestões para planos 

de aula relacionados ao trânsito. 

 

http://www.lumineeditora.com.br/colecoes/educacao-de-transito-no-ensino-fundamental/ 

Site da coleção “Rumo à Cidadania” - Este material pedagógico vem ao encontro da 

concepção difundida pelo CTB, uma vez que traz aos educadores brasileiros a importância da 

realização de um trabalho sério, consistente e sistemático sobre o tema trânsito em sala de 

aula. 

 

http://www.tecnodataeducacional.com.br 

Site da coleção “Educação para o Trânsito” - O método baseia-se no princípio de que 

aprendemos melhor se pensarmos, debatermos e chegarmos as nossas próprias conclusões, 

em vez de ter acesso direto a conclusões finais de terceiros. 
 

www.portaldotransito.com.br 

Site excelente de informação - Contém notícias, artigos, vídeos, charges, fotos e diversos 

recursos pedagógicos que podem ser utilizados na educação para o trânsito. 
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http://www.canalkids.com.br/cidadania/transito/index.htm 

Site educativo - Contém dicas, testes, filmes de trânsito, cidadania e meio ambiente. 

 

http://transitolandia.blogspot.com.br/ 

Site informativo - Possui conteúdos voltados para o trânsito e a cidadania. 

 

http://cetspeducacao.blogspot.com.br/ 

Site de conteúdo educativo e de segurança no trânsito – Além do conteúdo de estudo, 

oferece cursos de capacitação de professores de EAD relacionados ao trânsito. 

 

 

Campo Grande/MS, 22 de Fevereiro de 2017. 
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